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THÔNG BÁO
Nội dunglàm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin quận về nhiệm vụ 2019
Ngày 08/01/2019,Uỷ ban nhân dân quận tổ chức làm việc với phòng Văn
hóa và Thông tin quận về triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sau khi nghe lãnh đạo
phòng Văn hóa và Thông tin thông qua Kế hoạch, ý kiến đề xuất tham gia của
các thành viên dự họp, UBND quận có ý kiên như sau:
1. Về triển khai thực hiện Đề án phát triển Văn hóa quận Cẩm Lệ giai
đoạn 2016 - 2020:
Phòng Văn hóa - Thông tintổng hợp kết quả thực hiện Đề án phát triển
Văn hóa quận Cẩm Lệ giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018 và dự thảo kế hoạch
2019 gửi các ngành cho ý kiến góp ý. Hoàn thành trước ngày 28/2/2019.
2. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng và một số nhiệm vụ liên
quan khác:
2.1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tưởng niệm 135 năm ngày mất Danh
nhân Ông Ích Khiêm (1884 - 2019) (kể cả việc sửa chữa tôn tạo các hạng mục, tổ
chức lễ hội trong phạm vi của quận không ảnh hưởng đến kết cấu khung của di
tích). Hoàn thành trước ngày 30/3/2019.
2.2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Ngày hội Gia đình Việt Nam”
nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6,dự kiến tổ chức từ ngày 15 đến 20/6/2019.
Hoàn thành trước ngày 30/4/2019.
2.3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển lãm Trường Sa, Hoàng Sa kết hợp
với tư liệu lịch sử Cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha và tri
ân công trạng của các Danh tướng và nghĩa sỹ tại 02 trường THCS và 2 trường
TH thuộc quận (dự kiến cuối tháng 09, đầu tháng 10 tổ chức).Hoàn thành trước
ngày 10/8/2019.
2.4. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra 2 lần/năm các cơ sở kinh doanh trò chơi
điện tử cộng cộng, karaoke.Hoàn thành trong tháng 02/2019.
2.5. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn
quận.Hoàn thành trong tháng 3/2019.
2.6. Hoàn thành Đề án thiết chế văn hóa cơ sở: trong đó tập trung nhà sinh
hoạt cộng đồng. Hoàn thành trong tháng 04/2019.

2.7. Tổ chức rà soát để chuẩn bị đầu tư bổ sung các hạng mục của công
trình di tích các cấp. Đối với di tích cấp quốc gia và thành phố tổng hợp, báo cáo
gửi Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất UBND thành phố và Bộ Văn hóa - Thể thao
và Du lịch cho ý kiến, đối với cấp quận thì báo cáo UBND quận.Hoàn thành
trong tháng 03/2019, cụ thể tổ chức kiểm tra thực tế các công trình di tích; đề
xuất các hạng mục trùng tu, sửa chữa và dự toán kinh phí thực hiện.
3. Đề nghị các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường,Kinh tế,
Ban Quản lý Dự án ĐTXD, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban Quản lý chợ
phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin triển khai thực hiện theo từng nhiệm
vụ chuyên môn của đơn vị mình sau khi ban hành các Kế hoạch thực hiện nhiệm
vụ ngành Văn hóa - Thông tin năm 2019.
Vậy, UBND quận thông báo để các ngành Văn hóa - Thông tin và các đơn
vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực Quận ủy (B/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND quận (B/c);
- CT, các PCT UBND quận;
- Văn phòng Quận ủy;
- Phòng VH và TT;
- Phòng TC-KH;
- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm VHTT;
- Ban QLDA ĐTXD;
- Ban Quản lý các chợ
- UBND các phường;
- CVP, PCVP HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT, VP(Hiền).
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